




Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -n- Hij houdt het kerkeboek met noouwkeurigeaanteekenlng van ont-vangsten en uitgaven. Tenzij hij onder toestemming van den Aarts-priester oordeelt een lid van het kerkbestuur tot boekhouder enThesaurier aan te stellen. Artikel 9. Elke maand en wel in de eerste week zal de Pastoor den staat vaninkomsten en uitgaven opmaken of doen opmaken en den oudstender leden met den staat der kas bekend maken. Artikel 10. Alle zes maanden vergadert het kerkbestuur om de belongens derkerk, welke hetzelfde zijn toebetrouwd, na te gaan en te regelenin welke vergadering ten minste de helft der kerkmeesters zal moe-ten tegenwoordig zijn en tot welke vergadering de Pastoor behoor-lijk al de leden zal bijeenroepen. Artikel 11. Alle loopende zaken die tusschen de laatste en volgende vergaderingvoorkomen,welke van gering belang en noodzakelijk zijn,

zullendoor den Pastoor behandeld worden, die in de eerstkomende ver-gadering hiervan kennis aan de leden geven zal. Doch in zakenvan meerder belang of diede som van vijf en twintig gulden teboven gaan zal de Pastoor telkens zoo deze geen uitstel lijdenkunnen tot de volgende vergadering de leden van het kerkbestuurbijeenroepen. In de gewone en buitengewone vergadering wor-den de zaken bij meerderheid van stemmen besloten en in geval destemmen staken zal de Pastoor eene beslissende stem hebben. In-geval men tot geene beslissing komen kan en alle belangrijke ge-schillen zal de zaak aan den Aartspriester voorgedragen en doorzijne uitspraak beslist worden. Artikel 12. Eenmaal des jaars en wel voor of op den 2 February zal de Pastoorde rekening door hem of door den Boekhouder opgemaakt van alleontvangsten en uitgaven van het vorige jaar alsmede van de res-





Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -13- zijnen naam door den Aartspriester zal worden bekend gemaakt, ten gevolge van de beschikkingen in het bovenvermeld besluit van zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid vervat, zijn hierbi jgevoegd. Artikel 16. In het begin der maand November zal het kerkbestuur door denPastoor daartoe geconvoceerd den staat der kerkelijke gebouwenopnemen en eene begrooting maken van alle waarschijnlijke uit-gaven, die voor het volgende jaar zullen moeten gedaan worden,alsmede van de middelen om die te bestrijden, waarvan voor hetbegin der maand December aan den Aartspriester zal worden ken-nis gegeven. Artikel 17. Daar tot eene wettige vergadering van het kerkbestuur de tegen-woordigheid van den Pastoor noodzakelijk vereischt wordt, zookan de Pastoor in geval van verhindering zijne plaats door zijnenKapelaan laten bekleeden. Bij langdurige en

aanhoudende verhin-dering wordt de autorisatie van den Aartspriester tot deze substi-tutie vereischt. Artikel 18. Door het aanhooren der voorlezing en de onderteekening dezesworden de tegenwoordige kerkmeesters in hunne bediening be-vestigd, zullende dadelijk daarna worden overgegaan tot lotingom de volgorde der aftreding te bepalen, waarvan de eerste zalplaats hebben den 2 February 1840 en zoo vervolgens jaarlijks. Aan eiken Pastoor en kerkmeester zal bij de aanvaarding zijnerbediening Dit Reglement worden voorgelezen en door hem voorde uitoefening eeniger bediening als lid van het kerkbestuurworden geteekend, ter verklaring dat hij hetzelve in alles stipte-lijk zal naleven. Aldus gedaan en gegeven op last en gezag vanZ.D, Hoogwaardigheid den Heer Vice-Superior der HollandscheZendingen. Amersfoort 13 maart 1839.                     De Aartspriester voornoemd.



Tussen Rijn en Lek 1970 2. - Dl.4 2 -14- Ten Fine als boven voorgelezen aan en geteekend door                                                Toon Veldhuisen Hermonus van OostrumDirk de Goeij Houten den 24. maart 1839                          Willem Peek (Copie conform met het origineel) C. Voorhout R.C. pastoor van Houten


